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...Pasiimkite iš srutose esančio azoto maksimumą
Vizura®
sumažina azoto
dioksido lakumą

Vizura® stabilizuoja amonį
NH4+
amonis

Amoniakinis azotas su srutomis
įterpiamas į dirvą

Nitrosomonas

NO2nitritas

Blokuoja Nitrosomonas bakteriją

Vizura® – azoto stabilizatorius, kuris naudojamas paskleidžiant srutas.
Augalai įsisavina tiek amoniakinį, tiek ir nitratinį azotą. Dėl srutose
esančios organinės medžiagos irimo dirvožemyje, mikrofloros pagalba, bėgant laikui, azotas išlaisvinamas kaip amonis ir nitritas. Nors
šio proceso metu azotas surišamas su dirvožemiu, didelė jo dalis
bakterijų pagalba virsta nitratais, kurie lengvai išplaunami ir taip
sumažėja vertingo azoto dalis.
Dirvoje amoniakinio azoto forma sparčiai virsta nitratiniu ir šis procesas priklauso nuo temperatūros, dirvožemio drėgmės ir dirvožemio
būklės. Pridedant Vizura®, šis procesas yra sulėtinamas ir amoniakinio azoto nuostoliai būna mažesni, sumažinama išsiplovimo rizika,
nes amoniakinis azotas mažiau išplaunamas, lyginant su nitratiniu.
Vizura® srutose veiksmingesnė esant žemesnėms temperatūroms,
lietingu periodu bei lengvesnėse dirvose, kai išplovimo rizika yra
didžiausia. Bandymai parodė, kad šiomis sąlygomis galima lengvai
prarasti 30–40% į dirvą įterpto azoto.
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Vizura® apsaugo
nuo nitratų išplovimo
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Vizura® – derlius ir kokybė
Atlikti bandymai žieminiuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose ir kukurūzuose parodė
puikius rezultatus ir davė papildomą derliaus
priedą. Taip pat reikšmingai padidėjo kokybiniai rodikliai, tokie kaip grūdų baltymai ir
pašaro energetinė vertė.
Daugiau informacijos www.agro.basf.lt

Vizura® naudojimas
Vizura® pilama į srutų laistytuvą prieš pat jų paskleidimą.
Vizura® naudojimo norma nepriklauso nuo srutų kiekio.
3,0 l/ha
Vizura®
Įterpiant į dirvą mažiausiai 20 cm
gyliu (pvz. ariant), vėlai vasarą iki
rudens arba pavasarį.

2,0 l/ha
Vizura®
Įterpiant į dirvą maks. 20 cm gyliu
(pvz. sekliai ariant ar naudojant srutovežį su noragėliais) vėlai vasarą iki
rudens arba pavasarį.

Amonis

Nitratas

Gaminį naudokite atsakingai. Prieš naudodami visada
perskaitykite gaminio etiketę. Atkreipkite dėmesį į saugos instrukcijas ir apsaugos priemonių reikalavimus.

